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NOTAT

1 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART
Varslingsdato: 13.10.2017
Frist: 13.11.2017

Merknad

Kartreferanse Rådmannens vurdering

1.1 Statens Vegvesen
08.11.2017
Ingen vesentlige merknader, men forbehold om ytterligere
merknader når planen legges ut til offentlig ettersyn.

Merknader tas til orientering.

1.2 Fylkesmannen i Rogaland
08.11.2017
1.
Påpeker hvor viktig barnehage, skole og SFO er
og at fysiske omgivelser har stor påvirkning på læring og
utvikling.

1.

Tas til orientering.

2.
Minimumskrav og normer fra bla TEK17 og
barnehagelovens veiledende norm for ute- og inneareal
skal overholdes. Krav til inne/uteareal er også viktig for
forskrift om miljørettet helsevern, som kommunen skal
godkjenne skolen og barnehagen etter.

2.

Minimumskrav skal overholdes.

3.
Det må planlegges for at utearealene og til dels
også byggene skal fungere som nærmiljøanlegg for
lokalbefolkning og at lokalene kan brukes av frivillige
organisasjoner og lag etter skoletid.
4.
Kulturdepartementet har opprettet tilskuddsordning
for utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet
som kan være interessant for prosjektet. Se egen link i
brevet.
5.
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Belysning er viktig mtp bruk på kveldstid.

3.
Det er ikke lagt noen begrensninger i plan som vil forhindre
at skolen kan benyttes at nærmiljøet. Skolens inne og uteområder
skal kunne brukes av alle etter endt skoledag og skal være et
tilbud til lokalsamfunnet.
4.

Tas til orientering.

5.
Belysning vil være en viktig del ved utforming av utearealer
ved prosjektering, også mtp vinterhalvåret så vel som kveldstid.
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6.
Trygg skolevei er et viktig tema for ROS-analysen
og planleggingen av tilkomstveier.
7.
Begrensede parkeringsmuligheter ved skolen og
tilstrekkelig sykkelparkering er viktige tema.

8.
Muligheter for å komme seg gjennom planområdet
mot Randaberg arena til fots eller på sykkel vil være
fordelaktig.
9.

Kartreferanse Rådmannens vurdering
6.
Merknad tas til etterretning og er tatt til vurdering i
områdeplan.
7.
Det er ingen parkeringsmuligheter direkte tilknyttet skolen
for utenom HC-parkeringsplasser og drop-off sone. Annen
parkering er løst via områdeplanen i parkeringsområde rett nord
for byggetrinn 1. Det vil bli tilrettelagt for god andel
sykkelparkering.
8.
Planområdet vil ikke bli fysisk avstengt slik at det er mulig å
komme seg til/fra arenaen til fots.
9.

Merknad tas til etterretning.

10.

Ok

Viktig at planen sikrer at overvann håndteres lokalt.

10.
Tiltaket vil bli vurdert på nytt ift overordnede
føringer og planer.
1.3 Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdeling
13.11.2017
1.
Grunnet forventende klimaendringer bes
kommunen om å vurdere konsekvenser av endringer i
vindforhold og nedbørsmengde ift prosjektets lokalisering
og utforming. Spesielt mtp overflatevann og naturlig
infiltrering. Bes om arkitektonisk tilpasning til økt fuktighet
og endrede vindforhold. NVEs veiler 2/2017 og
planstatelige retningslinjer forventes lagt til grunn i
arbeidet.

1.
Det er utført en vindanalyse som har sett på barneskolens
mulig plassering av bygg og konkrete tiltak. Se vedlagt
vindanalyse. Overvann og nedbørsmengder er vurdert og
hensyntatt som en del av byggetrinn 1.

2.
Oppfordrer til at det blir planlagt flerbruk og at
planområde også kan fungere som et viktig
nærmiljøanlegg for befolkningen i Randaberg.

2.

3.
Prinsippene om universell utforming må ligge til
grunn i planleggingen.
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Tas med i det videre arbeidet.

3.
Skole og tilhørende uteoppholdsareal er utformet etter UUs
prinsipper.
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4.
Forventes at barneskole og barnehage med
tilhørende uterom utformes med høy arkitektonisk- og
materialmessig kvalitet.

4.

Merknad tas til etterretning.

5.
Utforming må ivareta hensyn til sol, skygge, støyog vindforhold.

5.
Dette er hensyntatt i vurdering av plassering av
bygningsvolumer og uteareal. Sol- og skyggediagram, samt
vindanalyse ligger som vedlegg i planforslaget.

6.
Krav til uteoppholdsareal må være i samsvar med
nasjonale føringer og følges opp gjennom bestemmelser.

6.

7.
Medvirkning gjennom hele prosessen er viktig. Det
bør være aktiv medvirkning fra elever og foresatte for å
bidra til større tilhørighet og trivsel, samt mindre
ødeleggelse og hærverk.

7.
Det har blitt lagt opp til medvirkningsprosesser med
brukergrupper som f.eks. FAU.

8.
Forutsettes at det tilrettelegges for aktiv transport,
både gjennom sykkelstier/veier, gode
sykkelparkeringsløsninger og at hensynet til trafikksikker
tilkomst i planområdet blir ivaretatt.

8.
Det har blitt lagt til rette for en god andel
sykkelparkeringsplasser med minimumskrav i bestemmelsene.
Områdeplanen har tilrettelagt for gode forbindelser for myke
trafikanter til og fra skoleområdet.

9.
Det refereres til «det energigrønne Randaberg».
De oppfordrer kommunen derav til å vurdere hvordan
temaet kan hensyn tas og innarbeides i planen.

9.

10.
Det bes om at kommunen må vurdere om gårdstun
med eldre bygninger innenfor planområdet kan være
verneverdige og ha en lokal kulturminneverdi – bør sees i
sammenheng med kommunens pågående arbeid med
kulturminneplan.

10.
Tunet er ikke verneverdig og er heller ikke nevnt i
kulturminneplanen.

Merknad tas til etterretning.

Tas til etterretning.

1.4 Lyse AS
06.11.2017
1.
Det må etableres ny nettstasjon innenfor
planområdet på grunn av for liten kapasitet på
eksisterende. Denne må være på 5x5 og plasseres
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1.
I byggetrinn 1 (ungdomsskole og kulturscene) er det blitt
etablert ny felles nettstasjon som skal kunne forsyne barneskolen
også, men det er usikkert hvor stort effektbehov den nye skolen
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sentralt på bakkenivå og med tilfredsstillende
ventilasjonsforhold, samt direkte adkomst hele døgnet for
stor lastebil.

vil ha. Det er derfor avsatt et areal på 5x5 m i plankartet til dette.

2.
Infrastruktur i planområdet må påberegnes forlagt i
gate/vei og grøntområder. Dette skal tas med i
bestemmelsene og må avklartes tidlig i
prosjekteringsfasen.

2.

Tas til etterretning.

3.
Det gjøres oppmerksom på eksisterende
infrastruktur innen avgrensningen og at flytting/endring til
enhver tid skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer.

3.

Tas til etterretning.

4.
Forutsettes det at eksisterende nettanlegg må
flyttes må det reguleres inn alternative plasseringer.

4.

Tas til etterretning.

1.5 Rogaland brann og redning IKS
01.12.2017
Må ivareta brannvesenets atkomstbehov allerede i
planfasen; herunder veibredde, svingradius,
oppstillingsplasser, belastning, høyde og vannleveranse.
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Tilkomst for brannbil og oppstillingsplass er vurdert og tilrettelagt
for i planen – se utomhusplan. Brannvannsdekning skal
redegjøres for innen rammetillatelse gis, jf bestemmelsene.
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2 MERKNADER TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Varslingsdato: 28.06.2018
Frist: 30.08.2018

Merknad

Kartreferanse

Rådmannens vurdering

2.1 Ivar IKS
27.06.2018
Varsler om hovedavløpstunnel innenfor planområdet og
viser til vedlagt kart

Hovedavløpstunnelen og området det vises til ligger ikke innenfor
planområdet. Det ligger heller ikke andre ledninger for Ivar IKS
på tomten.

2.2 Statens vegvesen
27.07.2018
Ingen merknader til planforslaget.

Tas til orientering.

2.3 Rogaland Fylkeskommune regionalplanavdeling
08.08.2018
Viktig med tilstrekkelig sykkelparkering. Forventer at
dekning for sykkelparkering er høy, både for elever og
ansatte, og at plassene er overbygd og trygge. Det bør
planlegges med høy sykkelandel spesiell i
etableringsfasen.
Oppfordrer til å vurdere system for lading av EL-sykler for
ansatte.

7

Det er lagt inn i reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen at
det skal etableres 0,5 sykkelparkeringsplasser per elev, som skal
være overbygd og trygge. Den nøyaktige plasseringen skal
fastsettes ved byggesøknad.
De fleste EL-sykkelmodeller til privat bruk lades ved at batteriet
tas av sykkelen og settes på lading i vanlig innendørs stikkontakt.
Laderne er ofte ikke egnet til utendørsbruk.
Til dem som ikke eier privat EL-sykkel finns det en
oppstillingsplass for bysykkler rett over gata, ved Randaberg
Arena.
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2.4 Fylkesmannen i Rogaland
22.08.2018
1. Uteområder
Det er positiv at uteområdene vil fungere som
nærmiljøanlegg på kveldstid og helger.
I forhold til antall barn (840 elever maksimalt) burde
uteområdet være 28 daa, planen viser bare 11 daa. Dette
kan utlignes med høy kvalitet.
FM oppfordrer til å involvere de framtidige elevene i
planleggingen.
Faglig råd om å inkludere bestemmelser om høy kvalitet
på uteområdene.
Anbefaler å nevne i planbeskrivelsen hvor mange elever
det planlegges med.
2. Klima
Faglig råd om å endre planbestemmelse 3.1. til
«skolebygget skal ha sedumtak».

3. Sykkelparkering
Faglig råd om å etablere 400 sikre og overbygde
sykkelparkeringsplasser for elevene i tillegg til de 40 som
etableres til ansatte.
2.5 Lyse AS
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1. Uteområder
Prosjektet er ikke lagt inn i kommunens budsjett for 2019, og
realiseringen av planen forventes derfor noe senere enn
opprinnelig planlagt. For å sikre at det er faktisk framtidige elever
av den nye skolen som involveres, anses det som
hensiktsmessig at elevene involveres i planleggingen før
byggestart, ikke nå.
Siden utføringstidspunkt er ikke avklart og kvalitetsstandard og
tilbud kan forandre seg i løpet av tiden, er det tatt inn i
rekkefølgebestemmelsene at høy kvalitet skal sikres i
utomhusplanen til rammesøknad.
Det er tatt inn i beskrivelsen at de planlegges med ca. 700
elever, men at maksimal kapasitet er opp til 840 elever.
2. Klima
Det er ikke sikkert at sedumtak er den beste løsningen når det
gjelder klima- og miljøhensyn, og overvannshåndtering er ikke en
stor utfordring på tomten. Med hensyn til det, samt mulige
fremtidige byggetekniske muligheter som kan bli utviklet før
skolen skal faktisk bygges, er bestemmelsen endret til
«skolebygget skal ha tak som ivaretar klima- og miljøhensyn ved
at den absorberer og lagrer vann og/eller CO2»
3. Sykkelparkering
Se vurdering 2.3. Kravet er forandret til 0,5
sykkelparkeringsplasser per elev.
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29.08.2018
Lyse har ingen merknader.

Tas til orientering.

2.6 Bjarne Harestad
27.08.2018
Ber om at det settes opp nettinggjerde mellom
skoletomten og eiendommen deres, ca. 1m høy, og
høyere ballfanggjerde ved siden av ballbanen.

Det vil bli etablert ballfanggjerde rund ballbanen. Skolen
uteområder generelt skal ikke inngjerdes, men eieren kan
etablere gjerde mot/rund tomten sin.

2.7 Endre Harestad
26.09.2018
Forventer at det settes opp høye gjerder rundt ballbanen.
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Det vil bli etablert ballfanggjerde rund ballbanen.
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3 VEDLEGG (Innkomne innspill)
Innkomne innspill i planprosessen er vedlagt.
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Randaberg kommune
Postboks 40
4096 RANDABERG

Deres ref.:
PLA/FEL/TKD

Vår ref.:
16/45 - 33 / KJOMAR

Dato:
27.06.2018

Svar på høringsbrev - Detaljregulering for nye Harestad barneskole,
planid 2017002
Vi viser til deres brev av 26.06.2018 angående overnevnte sak.
Vi vil gjøre oppmerksom på at IVAR har hovedavløpstunnel innenfor det aktuelle planområdet.
Dette må det tas hensyn til i det videre planarbeidet.
Legger ved kartutsnitt som viser ledningens beliggenhet.

Med hilsen

Vennlig hilsen
John Larsen
Disiplinleder ved Kart og dokumentasjon

Marianne Kjos
Dokumentasjonstekniker plan/utbygging

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Vedlegg:
Planid 2017002 nye Harestad barneskole

IVAR IKS
Tlf. 51 90 85 00

Postboks 8134

Breiflåtveien 16/18

4069 Stavanger

ivar@ivar.no

www.ivar.no

Org. nr. 871 035 032

Mottakere:
Randaberg kommune
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Randaberg kommune
Postboks 40
4096 RANDABERG

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region vest

Anne Cecilie Lassa / 51 91 1 31 4

1 7/1 781 98 - 5

1 7/2654 - 1 1

27.07.201 8

Uttale til offentlig ettersyn av detaljregulering

for nye Harestad barneskole -

PlanID 201 7002 - Randaberg kommune

Vi viser til deres brev, datert 26.06.201 8, angående høring av detaljregulering splan for nye
Harestad barneskole i Randaberg kommune .
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.

Plan og forvaltning,

Stavanger

Med hilsen

Irene Hegre
seksjonsleder

Anne Cecilie Lassa

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune,

Postboks 1 30 Sentrum, 4001 STAVANGER

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost - vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Bergelandsgata 30

Statens vegvesen

4012 STAVANGER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

FYLKESRÅDMANNEN
Regionalplanavdelingen

Randaberg kommune
Postboks 40
4096 RANDABERG
Deres ref.: 17/2654-11

08.08.2018
Saksbehandler: Anita Rettedal Middelthon
Direkte innvalg:

Saksnr.
Løpenr.
Arkivnr.

17/22668-8
57871/18
FR-RB RAN

Harestad barneskole/

RANDABERG KOMMUNE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYE HARESTAD
BARNESKOLE HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.
Hensikten med planen er å legge til rette for ny barneskole med tilhørende funksjoner i
Randaberg sentrum øst.
Planen er i tråd med overordnet områderegulering for Randaberg sentrum øst (plan
20111004), som gir helhetlige løsninger for områdebruken og ivaretar samordnet arealtransportplanlegging. Planen ivaretar barn og unges interesser, universell utforming og
tilrettelegger for skolen som et nærmiljøanlegg, i tilknytning til allerede etablerte
friluftsområder. Vurderinger knyttet til kulturminne og -miljø er gjennomført i KU og ROS.
Tilstrekkelig sykkelparkering er viktig ved etablering av skole. Å ha tilgjengelige og sikre
sykkelparkeringer er viktig både for å bygge opp rundt nullvekstmålet i personbiltrafikk,
samt et viktig virkemiddel i folkehelsearbeidet i kommunen. Nok sykkelparkering er også
bidragsytende til å trygge skoleveien for elevene, jf. Retningslinjer for barn og planlegging.
Fylkesrådmannen forventer at parkeringsdekningen for elever og lærere på skolen er høy,
og at disse parkeringsplassene er overbygget og trygge. I etableringsfasen bør det
planlegges for en større andel syklende i henhold til utvikling i miljøvennlig og
helsefremmende transportvalg. Fylkesrådmannen vil også oppfordre kommunen til å
vurdere system for lading av el-sykler i tilknytning til ansattes sykkelparkering.
Fylkesrådmannen har ellers ingen merknader til planforslaget.

Med hilsen
Anita Rettedal Middelthon
rådgiver
POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

BESØKSADRESSE
Arkitekt Echoffsgt.1
Stavanger

E-POST: firmapost@rogfk.no

Ingvild Vikse Johansen
rådgiver
TELEFON
51 51 66 00

ORGANISASJONSNR.
971045698
INTERNETT: www.rogfk.no

BANKGIRO:
3201.05.50520

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Deres ref.:

Randaberg kommune
Pb 40
4096 Randaberg

Vår dato: 22.08.2018
Vår ref.: 2017/11048
Arkivnr.: 421.4
Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger
Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger
T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/rogaland

Uttale til offentlig ettersyn av detaljplan 2017002 om ny barneskole på gbnr.
49/846 og 49/847 i Randaberg kommune.
Vi viser til kommunens oversendelse datert 26. juni.
Saken gjelder offentlig ettersyn av plan 2017002, ny Harestad barneskole på gnr./bnr. 49/846 og
49/847 i Randaberg kommune. Formålet med detaljplanen er å legge til rette for ny barneskole med
tilhørende infrastruktur og uteområder på Harestad, i tråd med gjeldende områderegulering.
Fylkesmannen har følgende merknader:
Uteoppholdsarealer
Fylkesmannen anser det som positivt at det er vektlagt å etablere et område for lek og rekreasjon for
skolene, som også kan benyttes til lek og opphold på ettermiddager, helger og i skolens ferier.
Skolen vil bli et nærmiljøanlegg for lokalbefolkningen på kveldstid/helg.
Da planen har lagt til rette for en 1-7. skole med 4-paralleller forstås dette som 840 elever. Det
foreligger generelle anbefalinger om minimum nettoareal per elev på 50 m2 opp til 300 elever,
deretter 25 m2 pr elev. Normen justeres etter skolestørrelse og beliggenhet (IS-1130
helsedirektoratet). Ved Harestad barneskole tilsier normen et uteareal på 28 daa, i motsetning til
planens 11 daa. Det er derimot klart at planen legger opp til sambruk av grøntarealer sammen med
ungdomsskolen, bruk av nærliggende grøntarealer og idrettsanlegg, samt et stort fokus på kvalitet
ved utformingen. Dette kan i noen tilfeller veie opp for mangel på uteareal.
Jamfør barnekonvensjonens artikkel 12 og plan- og bygningslovens § 5-1 er det lurt å sikre god
medvirkning i planarbeidet som gjelder barn og unge. Her vil vi utfordre utbygger på at de
framtidige elevene involveres i planleggingen av den nye skolen, utover minstekrav til medvirkning
i plan- og bygningsloven.
Fylkesmannen har derfor faglig råd om å inkludere bestemmelse om høy kvalitet på barns
uteoppholdsarealer for å kompensere for lavt areal pr. elev. Det bør også nevnes i planbestemmelser
hvor mange elever det legges til grunn for planarbeidet.

Klima
Klima er også et sentralt hensyn i et nytt skoleprosjekt. Både når det gjelder løsninger for energi- og
materialbruk som bidrar til å redusere energiforbruk, og tiltak som solcellepanel og grønne tak.
Klimatilpasninger til et våtere klima, med gode løsninger for overvannshåndtering må vektlegges. I
uttalelsen til planvarselet oppfordret Fylkesmannen til å «sikre lokal håndtering av overvann for å
hindre økt belastning på eksisterende avløpssystem». Da de fleste nye utearealene vil ligge under
eksisterende terreng, og åpne løsninger viste seg å være vanskelig, bør overvannstiltak som lar seg
gjøre, prioriteres. Fylkesmannen har faglig råd om å skrive om planbestemmelse 3.1 fra «sedumtak
tillates» til «skolebygget skal ha sedumtak».
Sykkelparkering
Med Randabergs veletablerte sykkelnettverk, og Nord-Jærens mål om nullvekst i
personbiltrafikken, bør planens bestemmelse om sykkelparkering for elevene utbedres.
Fylkesmannen har faglig råd om å etablere 400 sikre og overbygde sykkelparkeringer for elevene, i
tillegg til de 40 som etableres for ansatte.
Med hilsen
Knut Harald Dobbe
plankoordinator

Malene Hassel Sørensen
førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Saksbehandler: Malene Hassel Sørensen
Saksbehandler telefon: 51568840
E-post: fmromhs@fylkesmannen.no
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Fra: Bjarne Harestad [bjahare@online.no]
Til: Post Randaberg [/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=bcfac81295ff46249f2cedcde79c674a-Post
Randab]
Kopi:
Sendt: 27.08.2018 09:48:20
Emne: Merknad til planforslag for ny skole
Vedlegg:
Vi ber om at det settes opp nettinggjerde ca 1 m høgt i grenselinjen mellom vår eiendom og skoletomt.
Der hvor det skal være ballbane ber vi om at det settes opp høgt nettinggjerde.
Da uteområdet for nye barneskolen er helt inn til vår eiendom mener vi at det må være naturlig med
nettinggjerde for å markere en grense slik at elever og andre må bruke gangstiene.
Mvh
Bjarne Emil Harestad
Mvh Bjarne Harestad

Fra: endre.harestad@gmail.com [endre.harestad@gmail.com]
Til: Post Randaberg [/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=bcfac81295ff46249f2cedcde79c674a-Post
Randab]
Kopi:
Sendt: 26.09.2018 16:10:03
Emne: Innspill byggetrinn 2 nye Harestad Skole
Vedlegg:
Hei.
Kan dere videresende denne til rette vedkommende?
Vil komme med et innspill i forhold til utbygging av Harestad Skole.
Ved den nye skolen skal det bygges en ballbinge/fotballbane.
Vi som bor i Odnabergveien 11 og 13 blir nærmeste nabo til denne.
Forventer og regner med at det blir satt opp høye gjerder rundt banen slik at baller ikke får mulighet til ikke
havne på våre eiendommer.
Om en person, enten voksen eller baby blir truffet av en slik kan dette medføre alvorlig skade.
Med høyt gjerde menes da tilsvarende som er montert mot bebyggelse bak målet på Randaberg Stadion gressbane.
Mvh
Endre Harestad
Odnabergveien 11

